LK 2

LK 3

Energiamajanduse
edenemisest

Ühispanganduse arengust Eestis

Andro Roos ja Peeter Lagle

Jaan Leetsar

Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed

Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi
juhatuse esimees, majandusdoktor

LK 4

Kütusepiirituse kasutamisest
Märt Kirik
Eesti Vabariigi kodanik

Ühistuleht
Väljaanne taiplikule lugejale
Nr. 18

september 2014 (järgmine number ilmub detsembris 2014)

Ootame vihjeid ja ettepanekuid: info@yhistupank.ee, vaata www.ühistupank.

Vägevad näitajad vägeva elu asemel

S

ellel suvel juhtus nii
mõndagi, mis eestlastele ega ka homo sapiens
sapiensile tervikuna au
ei tee. Süvenemata lollus- ja hälbesurmade
ning õnnetuste statistikasse, heidaksime nüüd koos pilgu halbade asjade
helgele poolele, üritades siiski jääda
taktitundelisteks nii kirjutades kui
kirjutatut lugedes.
Maailma
vägevad
on
näiliselt tülis, sest müstilised nähtused Majanduskasv ning Börsimaailm nõuavad loodusseaduste
vastaselt, et arvnäitajad suureneksid.
Selleks, et arvnäitajad saaksid vägevasti kasvada, on aga vaja toitu.
Nüüd küsikski, kust saab seda toitu,

mis nuumab börse ja indekseid?
Näite võtaksime akvaristikast, täpsemalt akvaariumist endast,
mis on ju samuti suletud ökosüsteem,
nagu meie planeetki. Ainevahetus
suurema
keskkonnaga muidugi
toimub, ent üksikrahvaste tasemel
pole sellel tähtsust. Akvaariumis on
nii floorat kui faunat. Viimast esindagu elussünnitajad kalakesed Poecilia
reticulata ehk gupid, millest algajal
akvaristil on soovitav alustada.
 	
Gupid elavad nagu inimesedki keerukates võrgustikes,
valides ja meelde jättes oma sotsiaalseid partnereid. Lisaks sellele kasutatakse gupisid mudelorganismidena
ökoloogia, evolutsiooni ja käitumuslike uuringute valdkonnas.

Nii kummaline kui see ka
pole, sõltub kalade arv akvaariumis
veepinna suurusest, mitte akvaariumi mahust. Selle viimasega jõuame
tõele lähemale: üleliigsed süüakse
ära. Et gupide loodete arenemisprotsess kestab umbes 35–40 päeva ja
korraga sünnib terve hulk järglasi,
siis see olekski ühe gupi üks tootmistsükkel koos majanduskasvu ja muu
taolisega. Akvaariumi majanduskasv
võrduks kõikide gupide sünnituste
summaga näiteks aastas. Seega tugineks minimaalse pisima majanduse
suurima kasvu mudel eeldusele, et
iga päev sünnitab üks gupi.
Oletame, et gupi sünnitab
neli korda aastas korraga 25 järglast
ja akvaariumis on meil pisima ma-

janduse nõuetele vastav 365 gupit.
Milline oleks aastase majanduskasvu
tulemus? No vaadake tabelist!
Ja neile lisandub veel 365
esiasukat andes akvaariumi elanike
koguarvuks 154 705 615 isendit.
Tuleviku peale ei taha isegi mõelda,
nagu ei taha mõelda selle peale, et
akvaariumil on piirid ja see on suletud ökosüsteem. Seega peavad gupid
oma tegevuse jätkamiseks lõviosa
järglastest kas ise ära sööma või
lootma röövkalade peale, keda antud
juhul inimlikus plaanis võiks võrrelda
ka riigimaksustajate või pankadega.
Nagu näeme, toimub meie
akvaariumis tegelikult reibas tühikarglus, et aga 154 705 615 ja enamgi veel kirja saaks. Mis sellest, et

99,99% meie võimsast sigimisest
täiesti mõttetu hasardile alluv sõltuvus on.
Gupide puhul on Loodus
asja reguleerinud nii, et suguküpseks
saamine võtab siiski natukene aega.
Ometi on see näide kasutatav majanduskasvu käsitlemise illustreerimiseks.
Kes pakuks lahenduse, et
võiksime kõikumatus usus ja vankumatus tahtes riigi ja rahvana ellu
jääda?

Toimetus

Ühistu liige küsib, Ühistu vastab

Ü

histu liige küsib

Nüüdseks olen peaaegu
aasta elanud ja töötanud
perega Austrias. Olen
tutvunud
piirkondlike
eripärasustega ning on tekkinud kohalike elanike seas sõpru-tuttavaid. Olen
õppinud Maaülikoolis toiduainete
tehnoloogiks (1994–1997), Eestis
viimased 10–15 aastat töötanud kinnisvarafirmas ja tegelenud eraettevõtlusega massiivpuidu mööbli alal.
Elan asulas, kus püsielanikke

Tel: 740 7132
E-post: info@yhistupank.ee

on 3–4 tuhat, lähima 5 km raadiuses
on veel 3–4 sama suurt asulat ning
8000 püsielanikuga piirkonna keskus
Zell-am-See. Enamus töötab turismi
valdkonnas, aastas läbib piirkonda
Zell-am-See–Kaprun ca 1,2 miljonit
turisti. Soovin alustada ka siin ettevõtlusega, nimelt leiva tootmisega. Meil
on olemas suurepärane leivaretsept
mitmevilja jahust. Saab seda ainult
hetkel vist Eestist. Oleme koduse
ahjuga juba valmistanud leiba 3 pätsi
kaupa ja väikeses koguses 1–2 pätsi
haaval müünud leiba ühele motellile,

Tel: 740 7132
E-post: info@yhistupank.ee

kus kliendid (venelased, sakslased,
isegi Araabiamaade elanikud) on
omanikele öelnud, et tulevad tagasi
sellepärast, et saaks seda leiba.
Olen võtnud hinnapakkumisi
Eestis valmistatavatest või m ü ü d a v a t e s t leivaahjudest, konsulteerinud
hea tuttava leivaküpsetajaga Tartu Taluturust, Katre Vidderiga, ning l ä h i a j a l saan kokku siinse piirkondliku
ettevõtluskonsultandiga (kuidas toimub siin firma asutamine, kas on võimalik saada toetusi seadmete ostuks)
ning uurinud ka rendipindasid.

Tel: 5622 1145
E-post: erki.pisuke@yhistupank.ee

Soovin teilt teada, kas on
võimalik laenuühistuga koostöös
saada laenu või läbi projektide eurotoetust küpsetusahju ostuks?

pakkumistega. Saatke see taotlus
info@yhistupank.ee.

Ü

histu vastab

Ühistu toetab tööd ja tootmist! Kui ahi välja valitud, esitage laenutaotlus
(selle saab kodulehelt
Dokumentide alt) koos
projekti kirjelduse ja ahju pakkumise/

Tel: 740 7134
E-post: info@lkm.ee
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K
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allis ühistuline

Meie teekond sai
alguse 18. veebruaril
2014, mil Tartu Hoiulaenuühistu asutas tütarettevõtte Eesti Ühistuenergia OÜ. Teekond sai esimese
rahalise toe 20. mail, mil sõlmiti
esimene energiahoiuse leping.
Hoogsalt hakkasime sammuma
9. juulil, mil Sonda vald väljastas
Purtse tuulepargi tee-ehitusloa.
Esimesteks
s ammudeks meie reisil oli õige suuna
määramine, seepärast saigi vaadatud geodeetidega kogu teekond

üle, et ei eksiks padrikusse. Nagu
reisidel ikka, juhatatakse sulle teed
erinevalt. Mõni viskab hoogsalt ja
ebamääraselt käega ja ühmab midagi reipalt, mõni teine on aga palju
sõbralikum ning viib sind kasvõi
kättpidi kohale, nagu ammuse
peretuttava. Seda kogesime ka
meie–esimesed geodeedipoisid panid meile teemärgistused maha nii
paari-kolmekümne meetri tagant
ja tegid ise minekut. Otsi siis õiget
suunda selle järgi kuskilt kaugelt
üle pea ulatuvas võsas nagu karu
oma urgu! Aga ega siis korralik
ühistumees sellest ehmu – otsisime

30. juuli 2014

30. juuli 2014

aga uued teejuhid ja „džungliretk“
läks edasi.
Kui suund oli enamvähem selge, võtsime pähe alustada
võitlust võsaga, et saaks vabamalt
hingata. Mõeldud, tehtud! Metsameestele olime aga juba ise teejuhtideks ja optimism aina kasvas.
Usume, et kõigile on selge, et võsa jäi alla ja meie mitte,
kuid see ebavõrdne võitlus ei läinud päris viperusteta. Täpsemalt
räägime sellest Nõmme Raadios
Ühistusaadetes-Lõunatundides
teile edaspidi.
Pisuke ülevaade ka senistest

rahanduslikest saavutustest. Ühistu
tuulepargi ehitustööd käivad hoogsalt tänu Tartu Hoiu-laenuühistu
liikmete hulgas ikka enam populaarsust koguvale energiahoiusele:
27. augustiks oli sõlmitud juba 74
lepingut kogusummas 379 094,16
eurot. Sellest summast 320 000 eurot on kulunud tuulepargi maa-ala
hoonestusõigusele (no kes siin ikka
lubab rahvale head teha, ilma et
ise manti võtaks!) ning ülejäänu
tee-ehitusele. Tänu sellele on tööd
saanud Ühistule kuuluv masinapark ja nii käte kui peaga töötajad.
Töö jätkub, sest eesmärk,

21. august 2014
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Töödejuhataja

Andro Roos
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse
esimees

Eesti Ühistuenergia

Kas selliseid masinaid on vaja?

mõni masin kas osaliselt või täielikult tööta seisab ning
on soov see tööle rakendada. Tagasiside andmisel soovitame lähtuda alltoodud küsimustikust. Kirjutage, kas
vajate masinat ilma või koos operaatoriga, kui sageli vajate ning millises piirkonnas (linn, vald, maakond vms).
Vajad masinat, mida pole nimekirjas? Kirjuta, hangime
selle! Liikmete arvamusi ootame info@yhistupank.ee

Andro Roos ja Margus Laar
Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed

Müüa kaks noort lammast
Tartumaal Rõngu vallas Valgutas. Kontakt: Kadaku talu,
7 450 150
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Peeter Lagle

21. august 2014

Eesti Masinaühistu alustab!

esti Masinaühistu alustab masinate soetamist. Seetõttu soovime liikmetelt tagasisidet, kas ja millistest masinatest, kui tihti ja
kus piirkonnas oleksite teie huvitatud.
Masinaalane ühistegevus on võimalik
kahes suunas:
1) masinaühistu ostab vajalikud masinad endale ning annab liikmetele kasutusse;
2) masinaühistu vahendab Tartu Hoiu-laenuühistu
liikmetele kuuluvate vabade masinate väljarentimist
kaasliikmetele. Seega, masinaühistu ei hakka konkureerima hetkel masinate omamise ja rentimisega tegelevate Tartu Hoiu-laenuühistu liikmetega, vaid aitab
neid soovi korral kokku viia huvitatud kaasliikmetega.
Seetõttu ootame tagasisidet nii liikmetelt, kellel on soov masinat kasutada kui ka liikmetelt, kellel

ühistuline energiatootmine, tuleb
ühisel jõul saavutada!

Maheköögivilja müük Tartu
vanas turuhoones (peauksest
vasakul esimene lett). Kontakt:
Eve Notberg, 5691 8178

Inglise keele tunnid. Ekskursioonid Tartus, Tartumaal
jm. Krista Pisuke, 527 8523

Stuudio VP7. Videoklipid
Sinu ettevõttele! 5691 9956

Ühispanganduse arengust Eestis

M

oodsa
ühistegevuse
algusajaks l o e t a k s e
1844. aastal Inglismaal
28 kangru asutatud
Rochdale`i ühiskauplust.
Ühistegelike krediidiasutuste kodumaaks tuleb aga pidada
Saksamaad, kus 1850ndatel alustasid
tegevust laenu-hoiuühingud ning
krediidiühingud.
Eestis asutati 1869. aastal
Viljandi laenu- ja hoiukassa. Sellel
krediidiasutusel ei olnud õigust
vahendada ostu-müügitehinguid
põllumeestele, oli kitsalt mõisnike
ühistegelikuks
krediidiasutuseks.
Eestlastel puudusid tol ajal omad
ühistegelikud krediidiasutused, kuigi
C. R. Jakobson õhutas neid asutama.
Esimene eestlastele kuuluva
ühistegeliku krediidiasutuse vajadus
käidi välja Eesti Põllumeeste
Seltsi peakoosolekul 1900. aastal.
Paraku ühistu põhikirja kinnitamine
Peterburis sai heakskiidu alles 17.
juulil 1901. Millegipärast aga venitati

põhikirja edastamisega ja nii jõudis
see Peterburist pärale alles kolme kuu
pärast, 24. oktoobril 1901.
Eesti Laenu- ja HoiuÜhisuse järel järgnesid samasugused
laenu ja hoiuühingud 1903 Valgas,
Viljandis ja Võrus. 1904. aastal asutati
esimene ühistegelik krediidiasutus
Põhja-Eestis Simunas.
Kuigi esimese Eesti Laenuja Hoiu-Ühisuse asutamine ei läinud
kuigi libedalt, loetakse seda sündmust
eestlaste rahvusliku ühistegevuse
alguseks. Nii et tänavu võime ühes
Tartu Hoiu-laenuühistuga tähistada
rahvusliku
ühistegevuse
102.
sünnipäeva.
Eesti ühispanganduse ajaloos sai
määrava tähenduse 9. aprillil 1920. a. vastu
võetud „Seadus väikelaenu asutustesse
ja vastastikustesse krediidiühisustesse
puutuvate määruste muutmise kohta“, mille
tulemusena kaotati senikestnud vahed
laenu-hoiuühingute ja krediidiühingute
vahel ning edaspidi nimetati neid kõiki
ühispankadeks.
Selle
seadusega

anti ühispankadele õigus oma
peakoosoleku otsuse alusel toimetada
kõiki pangaoperatsioone.
1920.
aastal
asutati
Tallinnas ühistegelike krediidiasutuste
keskpank „Eesti Rahvapank“. 1932.
a. krediitasutuste seadus jagas
ühistegelikud krediidiasutused kolme
liiki: hoiu- ja laenukassad, ühispangad ja
ühistegelikud keskpangad. Põhimõtteliselt
jõuti sellega ühispanganduse korraldamisega
lõpule.
1938. a. lõpuks oli Eestis kokku 215 ühistegelikku krediidiasutust
– 173 ühispanka ja 42 hoiulaenukassat. Liikmeid ehk omanikke oli
ühispankadel kokku 82 800. Sisuliselt
tähendas see seda, et tunti kõiki liikmeid
ja pangajuhte ning niiviisi kasvas ka
usaldus ühispankade vastu. 1940.
aastaks kui ühistupangad vägivallaga
sundriigistati,
oli
ühispankade
osatähtsus Eesti majanduses laenude
andmisel 51% ja hoiuste kogumisel
52%. Oldi kindlalt juhtpositsioonil.
Eesti Wabariik ei va-

janud väliskapitalil põhinevaid
kommertspankasid, mille peaeesmärgiks
on kasumi teenimine võõrastele ja
halastamatu rahvalüps. Kas see, et
Eestis ei ole praegu laiaulatuslikku
ühistupangandust,
on
juhus?
Teades ühispanganduse osatähtsust
maailmas on arusaamatu, miks
ikkagi peavad Jürgen Ligi ja mõned
riigikogulased ning poliitikud Eesti
ühistegelasi,
kes
propageerivad
ühispankade loomist, meditsiiniliste
probleemidega tegelasteks? Leian,
et Tallinna ühistupanga loomise
ideesse tuleks riigivõimul suhtuda
konstruktiivselt ja lootusega, et ka
meie kaaskodanikud saavad lõpuks
omadki rahaasjad kontrolli alla.
Tundub, et rahandusministeerium,
mõned poliitilised erakonnad ja ka
osa ajakirjanikest ei saa ikka veel
aru ühistegevuse kandvast rollist
ühiskonnas.
Lõpetuseks paar kurioosset fakti. Eesti Vabariigis ei
ole võimalik asutada ühistulisi

kindlustusseltse. Kuidas see läheb
kokku inimõiguste rahvusvaheliselt
tunnustatud printsiipidega? Ja teiseks:
Kui veel eelmisel aastal hoidis
Finantsinspektsioon oma raha Eesti
Pangas (igati loogiline!), siis nüüd
hoiab Eesti Vabariigi keskpank Eesti
Pank oma raha Saksamaal tegutsevas
kommertspangas Deutsche Bank
AG. Miks ikkagi peavad eesti rahva
rahaasjad olema kellegi võõra kontrolli
all? Ja miks me ikkagi lepime sellega?

Jaan Leetsar
Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi juhatuse esimees, majandusdoktor

Ürgses rütmis, looduse kütkes, õitseb Kopra Talu

K

opra Talu on üle-eestiliselt tuntud turismitalu
ning moodsa tehnikaga
seminari- ja konverentsikeskus. Talu asub Viljandist 22 kilomeetri
kaugusel Tuhalaane külas ning on
ümbritsetud ürgmetsadest, soodest ja
järvedest. Kopra Talul on maad 50 ha.
Sellest 10 hektarit on veepindasid ja
30 hektarit metsa. 200-aastane talu
on ümber ehitatud kõigile tänapäeva
nõuetele vastavaks.
Talus saab pidada oma
kollektiivi suvepäevi ning väiksemaid ja suuremaid seminare ning
konverentse. Saab kanuuga sõita,
mängida minigolfi, paintball’i ja
maastikumänge, panna end proovile

atraktsioonide rajal ja geoseiklusel,
kala püüda, kobrastega kohtuda,
jalgratastega ümbruskonda avastada.
Turismitaluna hakkas Kopra
Talu tegutsema 2000. aasta sügisel.
Alustati väikselt pakkudes majutust
vaid paarikümnele inimesele, praegu
suudetakse vastu võtta sadu, isegi tuhandeid inimesi.
Hetkel juhatab talu juba
kolmas põlvkond, kes on oma kogemused saanud vanemate kõrval
töötades. Talu peremehe Rudo Puksi
sõnul on Eestis väikeettevõtlusega
tegelemine keeruline, sest pole riigi
tuge. Kahju on kadunud talumeeste
põlvkonnast, kellel olid eelmise Eesti
aegsed ettevõtlus- ja töökogemused.
Ettevõtluse õpetamine õppeasutustes

kahjuks ei toimi, sest vaja on reaalseid eeskujusid.
Tegusad ja töökad noored
inimesed, kes soovivad Kopra tallu
tööle või praktikale tulla, on oodatud
aastaringselt. Kui suvisel ajal jagub
neid noori inimesi, kes soovivad talus
töötada, siis talvel on töölisi raskem
leida. „Paljud töökad inimesed, kes
on meil töötanud, on nüüdseks läinud välismaale ning on Eesti jaoks
tõenäoliselt jäädavalt kadunud,“ ütleb
Rudo.
Kopra talu parimaks sõbraks
on Tartu Hoiu-laenuühistu, kellelt
on laienemiseks abi saadud. Välispankadega talu enam koostööd ei tee,
kuna need pakuvad heal ajal vihmavarju, mille nad raskel ajal pealt ära

tõmbavad, et su ettevõte omandada
või tuttavatele maha müüa. Nt on mitu
suurt põllumajandusettevõtet müüdud
välismaalastele. Sama skeemi järgi
liiguvad välismaalastele suured Eesti
metsa- ja põllumaad.
Miks otsustas Kopra Talu
Ühistuga liituda? Peamine põhjus
seisneb selles, et Ühistu töötajatega
saab alati vajadusel oma muresid arutada ning kaasa rääkida uute teenuste
väljaarendamisel. Oluline on ka see,
et Ühistu kuulub kohalikele ettevõtjatele ja tööinimestele ning kõik
tööviljad jäävad siia.
Tulevikus loodab Kopra
Talu teha rohkelt koostööd teiste
Ühistu liikmetega.
Lõpetuseks mõtisklemiseks

üks tsitaat, mis iseloomustab ettevõtluse olukorda Eestis:
„Mõne inimese jaoks on eraettevõtlus nagu inimsööja tiiger, kes
tuleb maha lasta. Teised näevad selles lehma, keda on hea lüpsta. Ainult
käputäis inimesi näeb, mis see tegelikult on – tugev hobune, kes kogu
kupatust edasi veab.“ – Winston
Churchill

Reio Puks
Kopra Talu noorperemees

Kopra Talu kaunid vaated

HUUMORI AJAKIRI

Müügil mesi, õietolm, taruvaik, vaha. Jaan Eensaar,
503 1774

Koolitus või pidu Kopra Talus
Viljandimaal.
Koduleht: www.kopra.ee

Pagari- ja kulinaariapood AbjaPaluojas
Kontakt: 5349 8811
www.pilkaja.ee
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Kütusepiirituse kasutamisest

E

tanool on päikeseenergia
vedelkütusena. See teeb
kõike sama hästi kui bensiin ja diiselkütus, ent teeb
seda keskkonnasõbralikult.
Mootor, mis on kavandatud kütusepiirituse tarbeks, peab saavutama kasuteguri, mis kompenseerib
piirituse madalama energiatiheduse.
Etanool sisaldab 34% vähem
energiat liitri kohta kui sama kogus
bensiini. Prantsusmaal katsetati 1941.
aastal nii osavalt ümberehitatud bensiinimootorit, et kasutegur saavutati
42,2%. Kütuseks oli etanool. Tavalise
bensiinimootori kasutegur on 26%.
Kütusetanooli hind ei ole
nii kõrge kui joodaval alkoholil, sest
mootor pole maitsetundlik. Tootmisvahendidki võivad olla odavad.
Isegi puskariõlid pole siin kahjulikud.
Vastupidi – õlid aitavad leevendada
määrdeprobleeme.
Etanool saab Eestis olla
kohalik toode ja sellega seotud raha
ringleks siis kodumaal nii, et valitsus korjaks tulumaksu ja käibemaksu
mitmekordselt, enne kui raha kulutatakse importkaubale. Iga sent väliskapitalile on ju Eesti jaoks jäädavalt kadunud!

Enne kui tulid sisepõletamismootorid, olid talunikud rikkad.
Talupidaja ise kasvatas ja ise ka toitis
hobuseid. Nüüd on talupidajal tarvis
masinad ja kütus sisse osta. Võib ütelda, et taluomanik on panga ori.
Sellest saavad vähesed aru,
et piiritus on võimeline tegema kõik,
mida ajalooliselt on teinud naftatooted. Ainult mehaanikainsener või
kõrgelt haritud teadlane on kuulnud
niisugustest looduse nähtudest nagu
peitaurumissoojus (latentne soojusenergia) ja suruõhu soojus. Automehaanik tunneb neljataktilist ja kahetaktilist töötsüklit ning suruõhu
soojust. Suur hulk inimestest tunnevad vähe nendest oludest ja ei saa aru,
kuidas piiritusmootor saab olla kavandatud nii, et kasutegur on peaaegu
kaks korda parem kui bensiinimootoril. Kasutegur on see, mis võimaldab
kütusepiiritusel konkureerida naftatoodetega ja kütusefirmad teavad
seda.
Insenerid näitavad kasutegurit protsendina kütuseenergiast,
mis on vajalik soovitud töö tegemiseks. Autoomanikud tunnevad seda
kui kütusekulu liitrites saja kilomeetri
kohta. Sõidumasina entusiast teab, et

mootor, millel on kõrge surveaste, on
efektiivsem kui mootor, mis töötab
madala surveastmega. Näiteks mudel Ford A, mida toodeti aastatel
1928 kuni 1931, töötab surveastmega
4,11 ja bensiini kulu on 15 liitrit 100
km kohta. 2014. aasta Ford Focuse
mootori surveaste on 12,0 ja bensiinikulu 8,5 l/100 km. Piiritusmootori surveaste võib olla kuni 19,5.
Piiritust on bensiiniga tarvis
segada, kui on tegemist bensiinimootoriga, seejuures peab piiritus olema veevaba. Täielik vee
eemaldamine piiritusest on kulukas.
Mootor, mis on kavandatud aga kütusepiiritusele, töötab väga hästi kui
piirituse veesisaldus on 20%. Mootor
käib isegi ka siis, kui vett on pool
kütuse mahust, kuid sellisel juhul
puudub mootoril tööjõud.
Internetis on palju vastupropagandat kütusepiirituse teemal.
See on vale sellepoolest, et ainult osa
andmetest on kirjeldatud. Näiteks on
kirjas, et toidutootmismaad ei tohi
piiritust kasutada kütuse tarbeks,
kuna inimesed on nälgimas ja see
tõstab toidu hindasid. Nimetamata
on tõsiasi, et ainult suhkur, tärklis või
tselluloos põllusaagist läheb piirituse

tootmisele ja proteiin jääb kõrvalproduktina alles. Niimoodi kütuse
turg hoopis doteerib toidu tootmist.
Plusse on veel:
1) Seal, kus on tootmiseks tingimused olemas – päike, mage vesi ja
kasvupinnas – poleks tööpuudust.
Eestis saab lisada pikad suvepäevad,
mil taimed kasvavad kiiresti.
2) Seda kütust ei pea kaugelt transportima, kokkuhoid transpordilt.
3) Leegitemperatuur on madal, see
ei sulata mootori klappe. Kui piirituse veesisaldus on kuni 20%, see
langetab veelgi leegitemperatuuri
ning lisab veeauru turbiini labadesse.
Võimalik on ehitada piiritusel töötav
turbiinmootor odavatest ja kergetest
materjalidest. See on tähtis lennunduses.
4) Heitgaasides kahjulikud lämmastikoksiidi osad on pärit õhust, mitte
etanoolkütusest. Etanooli madal
leegitemperatuur vähendab õhust
pärit kahjulikke aineid võrreldes
sellega, mida sisaldavad bensiinimootori heitgaasid. Etanoolkütusel
töötava mootori heitgaasides puudub süsinikmonoksiid (CO). Piiritusmootori heitgaasid koosnevad
peamiselt süsinikdioksiidist, mida

kasutavad kasvamiseks taimed, ja
veeaurust.
5) Piiritus hoidlas ei vanane, seda
saab toota tagavaraks.
6) Etanool on hea puhastusvedelik.
See ei tekita mootoris tahma ega teisi
jääkaineid.
Siiski tuleb mainida ka puudusi:
1) Etanool ei ole määrdeaine. Määrimiseks tuleb kasutada lisaaineid või
kavandada seadmed nii, et nende
määrimine ei sõltu kütuse omadustest.
2) Kui bensiin on plahvatusohtlik
bensiini/õhu vahekorras 2–5%, siis
piiritusel on see vahemik 4–13,6%.
Piiritus on paagis bensiinist ohtlikum.
Kui etanool põleb päevavalguses, ei
ole see nähtav.
3) Mõned materjalid paisuvad või sulavad etanoolis.
Kütusetanooli puudustega
on võimalik arvestada ja leida lahendused. Eelised aga õigustavad
uuringuid sellel teemal, et jõuda
praktiliste Eesti riigi ja rahva kasuks
töötavate lahendusteni.

Märt Kirik
Eesti Vabariigi kodanik

Tartu Korteriühistute Liit peagi 5-aastane!

O

ktoobris täitub Tartu Korteriühistute Liidul 5 sisukat
tegevusaastat, mille jooksul liikmeskond on kasvanud 165 korteriühistuni.
See näitab, et meie organisatsioon on vajalik Tartu korteriühistutele.
Kuna TarKÜLi tegevusest
pole Ühistulehes ammu juttu olnud, on
paslik anda ülevaade jooksval aastal
toimunust. 2014. aastal toimusid juriidilised ja haldusnõustamise vastuvõtud. Vastuvõtt toimus ka Korteriühistute
Hoiu-Laenuühistu esindajate osalusel.
Aprillist juuni lõpuni toimus Hoolas
Ühistu 2014 kampaania, millest võttis
osa 112 Tartu linnas tegutsevat ühistut.
Korraldasime ja korraldame ka edaspidi mitmeid huvitavaid seminare.
Kampaania Hoolas Ühistu on
üks mitmest Tartu linna elukeskkonda

parandavast tegevusest. Kampaania
eesmärgiks on Tartu Korteriühistute
Liidu kaasabil tõsta linna kortermajades
elavate inimeste keskkonnateadlikkust
ning suunata neid väärtustama puhast
elukeskkonda. Teiseks, ja sugugi mitte
vähemtähtsamaks, ülesandeks on ergutada ja tunnustada inimeste koostööd
puhta linnaruumi saavutamiseks.
Tartu Korteriühistute Liit otsustas korraldada 2014. aastal koolitustutvumissõidu Läti Vabariiki Ventspilsi linna, et laiendada korteriühistute
juhtide silmaringi ning tutvuda linna
korteriühistute tegevusega. Korteriühistute esindajad said palju huvitavaid
ning edaspidi ka oma korteriühistute
territooriumil ja linnaruumis kasutust
leid-vaid ideid.
Septembrikuus on planeeritud
TarKÜL-i liikmete kohtumine Tartu
linnavalitsuse liikmetega ja osakon-

dade töötajatega.
Sügisel, septembrist kuni novembrini 2014, toimub kampaania Sügislehed 2014, mis on suunatud Tartu
linnas olevatele korteriühistutele, kes
hooldavad linnamaid.
Kui on mõtteid, kuidas Tartu
korteriühistute ühistegevusele veelgi
sisu ja hoogu anda, võtke ühendust
info@tarkyl.ee. Ühenduses on jõud!

Korteriühistutele!

Anne Valk
Tartu Korteriühistute Liidu juhatuse
esimees | Eesti Korteriühistute Hoiulaenuühistu nõukogu liige

Kanal 8 alustab

S

eptembris avaneb uus
sõltumatu Eesti kapitalil
põhinev telekanal Kanal 8, mille tegevjuhiks
on Ühistu liige Artur
Grandström. Kanal on
mõeldud aktiivsele inimesele, kes
peab lugu kultuurist. Näiteks ostab
mõne raamatu, käib kursusel, trennis, kontserdil, lööb kaasa kogukondlikus elus. Püüame täita tühimikku,
mis on 3 suure kanali kõrval jäänud

vabaks. Tahame teleri ette tuua inimesi, kes on huvitatud Eesti elust,
mitte sisseostetud formaatidest. Kanal 8 saated on tehtud Eesti inimeselt
Eesti inimesele. Erandi moodustavad
vaid mängufilmid ja kvaliteetsed dokumentaalfilmid, mis pakuvad mõtlemisainet ja esteetilist naudingut.
Kanal 8 soovib aidata kaasa
kodanikeühiskonna ja ühistegevuse
arendamisele Eestis läbi harivate
saadete, mis annavad inimeste-

Saunade, peo- ja seminariruumide rent Saue vallas.
www.saunapunkt.ee
5096619
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le tahet ise midagi ära teha. Ka Kanal 8 saatekava saavad televaatajad
paljuski ise kujundada, toetades või
mitte toetades läbi hooandja süsteemi
mõnede planeeritavate saadete tootmist.
Kavasse tulevad kontserdid
Augustibluusist kuni Jõgeva lõõtsadeni. Telerite ette on oodatud igast
vanusest inimesed, sest näiteks väikelaste rõõmuks hakkab eetris olema
Jänku Juss, noortele emadele on ka-

Kleebised, visiitkaardid, sildid, bännerid, kujundustööd, autokleebised.
Pärnu mnt 388, Tallinn
www.flatprint.ee
506 3799		
6011 499

vas emmedeklubi, meeste põhimuredele otsitakse vastuseid saates Karu
kannatused. Tehnikahuvilised on
oodatud vaatama Motors24 ja Leiundusuudiseid. Kodukandi TV räägib entusiastlikest Eesti inimestest, näiteks
neist, kes soovivad taastada Haapsalu
raudteed.
Kuna meile on oluline,
et inimesed, kes telerit vaatavad,
saavad sealt kasu, siis soovime hoida reklaami hinnad soodsad, et neid

Otsime oma meeskonda täistööajaga
kujundajat.
Pärnu mnt 388, Tallinn
www.flatprint.ee
506 3799		
6011 499

saaks lubada endale ka väikesed
Eesti ettevõtjad. Telekanal on avatud koostööle kõigiga, kes hindavad
samu väärtusi.
Ettepanekuid
koostööks
o o t a m e a adressil info@kanal8.ee.

Kanal 8 meeskond

Reklaam Nõmme Raadios. Vekslipartneritele tasuta. Kontakt:
info@nommeraadio.ee või 6 555
077

